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מסיבת פורים
לאס ווגאס החדש זה פה
 21:00התחלת הימורים
תבואו עם פני פוקר...
 22:00הופעת קוסם
בהמשך ....ריקודים
ותחרות תחפושות נושאת פרסים
הכניסה מכיתה י"ב
מחכים לראותכם
צוות פורים
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מה בעלון:
מסיפורי הארכיון ..פורים של פעם /צוות הארכיון
עבר ועתיד בוועדת קליטה/אלי אלישע
נטיעות טו בשבט  /2017בועז שומרון
סיכום ישיבות מזכירות /ענת מאור
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

עמ' 2

עמ' 3
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מסיפורי הארכיון ..פורים של פעם
כבר בשנים הראשונות נכנס חג פורים לראשנו כ "ה חג" (בה' הידיעה) .הוקדשו לו ימים ולילות
של הכנה .כל הציבור התחלק לקבוצות מקריות שבמשך השנים הפכו לקבועות .הבילוי
המשותף בחזרות גיבש אותנו ובעיקר הצחיק אותנו .כל קבוצה קבעה לעצמה "נושא" ובהתאם
לו היו התחפושות ,חוברו שירים וניתן התוכן .חולקו גם פרסים.
ובנימה אישית – באחת השנים הראשונות קיבלתי פרס – זוג כרטיסים להצגה ב"הבימה" בתל
אביב .אכן פרס מכובד ביותר אבל איך נגיע לתל אביב ?
בעלון מס'  787ממרץ  1977כתב משולם סקרון –
"לא הכל הולך לאיבוד ,או בזכות פורים
היו שנים שההכנות לפורים וההפתעות שלפני לא נפלו ממסיבת הפורים עצמה ,וזה לא מעט בזכות
ותיקי חוליית "בוכתה פרודקשיין" שפיתחו מסורת מפוארת של הפתעות-הכנה לקראת חג הפורים.
אחד האלמנטים החוזר מדי שנה הוא התזמורת .זו כעין תזמורת כלי נשיפה המופיעה בצעידה ולפי
קצב .לזכותם יאמר שאין חברי התזמורת שמרנים ,להיפך כל שנה הם מחדשים ומשכללים ואפילו
מגייסים חברים נוספים למצעדים.
זר השומע מנגינת קצב מרחוק יניח בוודאי שאיזה רדיו סטריאופוני פתוח בקול חזק ,אבל ילדי הקיבוץ
כבר יודעים שאי שם מופיעה חוליית פורים והם רצים לקראתה ומלווים אותה בדרכה .ומרחוק אפשר
לראות דגלים מתנופפים ,של ארצות הברית ושל האימפריה הבריטית ועוד מכל המזדמן.
התזמורת ,אלה החבר'ה הנראים מרחוק כמשמר המלכה ,מקרוב הם נראו אחרת .המכנסיים הלבנים
הסתבר שהיו תחתונים ארוכים .מעילי השרד – חולצות עבודה עם כפתורי כסף תפורים ,וכך הלאה,
מה לא עושים בשביל שמחת פורים .בין שאר שכלולי השנה הם גייסו את החצוצרה של ניצן ,מבריקה
אמיתית ועם נרתיק .לקראת הופעה היו שולפים את החצוצרה יחד עם כלים מוסיקליים אחרים ולדרך.
בתיק של ניצן ליד החצוצרה הייתה מונחת פתקה מקופלת ,שכבר נפלה כמה פעמים כששלפו את
החצוצרה והיה מי שהרימה והחזירה למקומה .כבר הייתה מקומטת וקצת מלוכלכת ,עד שפעם כששוב
הגיעה לאדמה התלבט המוציא את החצוצרה ,אם להרימה .ובכל זאת ,אנחנו בעד שמירת איכות
הסביבה ,התכופף ,הרים ,מתח ,פתח והנה הנייר המלוכלך אינו אלא מעטפה .פתח בזהירות ובפנים היו
 150ל"י – הסכום שהיה צריך ניצן לשלם למורה לנגינה ושכל המשפחה חיפשה כמה וכמה שבועות".
חג פורים שמח לכולם
צוות הארכיון
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לנועם ושחף אאודה
מזל טוב וברכות
להולדת הבת,
אחות לעומר ובר
נכדה למשה (גיזי) ורעיה שגיא,
בית משאבי שדה

עמ' 4
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עמ' 5

עבר ועתיד בוועדת קליטה
לחברים שלום.
ועדת קליטה בראשותי פועלת מזה  4שנים ,הוועדה עברה לא מעט הרכבים כאשר כל מי שהיה
חבר בוועדה וגם אלה המתמידים והולכים איתי כברת דרך מהתחלה ,רצו ורוצים להגיע
למטרה אחת ,שלמעשה כל החברים גם מעוניינים בה  .עצירת הזדקנות הישוב והצערתו.
מטרה זו עמדה ועומדת לנגד עינינו ולא חסכנו דבר להגיע אליה
 .1גובש מתווה קליטה .עבר בהצבעה בקלפי ברוב גדול
 .2התקיים כנס בנים בו לקחו חלק מספר רב של משפחות הבנים  ,הייתה התעניינות גדולה
שהמשכה חזרת בנים לקיבוץ ,מלאי הדירות הולך ואוזל .
 .3נבחרו וועדות שונות לבנים והצטרפו מהבנים גם לוועדת קליטה
 .4היו חילופים בוועדה בעקבות ההחלטה שוועדת קליטה הינה וועדה נבחרת.
 .5הוקם צוות שמלווה את הבנים בכניסה לדירות .
אין צורך להלאות במילים כי קצרה היריעה מלפרט את כל אשר נעשה .במשך תקופה לא
קצרה זו .למרות זאת הדרך עדיין ארוכה ,ארוכה ,ארוכה......
ובתוכנית :
 שינוי סטטוס הקיבוץ על מנת לאפשר קליטה בעצמאות כלכלית
 השגת מקורות למשכנתא לבניה.
 פעילות בנושא הבניה ,אישור התב"ע  ,מציאת פרוייקטור לבניה ,חברה שתבנה את
הבתים החדשים.
 קבלה לחברות בעצמאות כלכלית .
 לאשר את תקנון הקליטה.
 להתחיל בבדיקת ייתכנות כלכלית לבנים.
 פגישות עם הבנים.
 קבוצות דיון בין החברים לשיתוף פעולה בין החברים החדשים והוותיקים .
הגעתי למסקנה שאני בתור הקטר ,קטר פחם ישן ,וצריך להביא קטר דיזל חדיש שיוכל למשוך
ביתר מהירות את הרכבת שעליה רוצים לעלות נוסעים חדשים  .אמשיך ואתרום מהידע
והניסיון כחלק מהוועדה אני רוצה להודות לכל החברים שהאמינו ותמכו בי לאורך כל הדרך.
ובמיוחד רוצה להודות לחברי הוועדה :ענת מאור ,פרידה ענבר ,ציפי זריז ,סילביה ניצן  ,אן
דהן ,יוחאי גולדמן ,נטע דוידזון .מהבנים  :יובל גולדסמן סוריה ,הדס קלעי  ,רפי אסא.
בתקווה להגשמת התוכנית.
אלי אלישע
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עמ' 6

סיכום ישיבות מזכירות
ישיבת מזכירות מס'  7מיום 16.2.2017
הקריטריונים לשיוך בתים  -הכנה לקראת אסיפת חברים והקלפי
הנושא נידון באסיפה מיום  19/2והאסיפה החליטה על העמדת  6נושאים להצבעה
בקלפי.ההצבעה התקיימה ב 25-26-27/2/2017והתוצאות פורסמו על לוח המודעות
(המעוניינים בפירוט התוצאות יוכלו לעיין בהם במזכירות הטכנית).
כל ההחלטות קבלו רוב של מעל  60%לפיכך ,אף נושא לא מצריך שלב נוסף של
הצבעה .עתה ,הנושאים שהאסיפה החליטה לקיים עליהם דיון נוסף  -נידונו
בישיבת מזכירות מס'  ,11ויובאו לאסיפה ביום ד' .15/3

ישיבת מזכירות מס'  8מיום 19.2.2017
 .1תקנון והיתרי בניה
משתתפים :ועדת תכנון ,מצגת :שירה מור יוסף
ברמת נגב עד לפני  4שנים הייתה אכיפה מועטה על היתרי בניה .כיום כל בנייה
דורשת היתר מרשות הרישוי ,הכרוך בעלויות כספיות .כלומר אף אחד לא יכול
לבנות בשטח הפרטי שלו ללא היתר בניה ,החתום ע"י איש מקצוע.
ועדת תכנון הגישה את ההצעה לתקנון בניה במשאבי שדה ,לרבות חלוקת
העבודה בין דאגת הקיבוץ להיתרים לבין אחריות החבר .המזכירות קיימה חילוף
דברים ראשוני בלבד ,והדיון עצמו יתקיים בהמשך.
 .2בחירות ליו"ר המועצה ,לאור פטירתו של שמוליק ריפמן ז"ל
נכון למועד הישיבה ,המזכירות המליצה שלא לקבוע עמדה רשמית לגבי
המועמדים ליו"ר המועצה .נכון להיום ,ערן דורון ממדרשת שדה בוקר ,שכיהן
כמנכ"ל המועצה  -נשאר המועמד היחיד.
לפיכך ,המועצה ממתינה להנחיות ממשרד הפנים האם תתקיימנה בחירות
בפועל או שתהיה הכרזה על מינויו של ערן דורון כיו"ר המועצה במועד שנקבע
לבחירות .4.4.2017 ,עד אז ,ערן דורון ממשיך במפגשי ההיכרות והצגת החזון
שלו בישובים ,ובמסגרת זו הוא השתתף אתמול במפגש עם הצעירים של
קיבוצנו .נשלח לערן איחולי הצלחה חמים כבר עתה ,ולאחר הבחירה הפורמלית
 -ניפגש עימו ליצירת שיתוף פעולה פורה בינינו לבין המועצה.
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עמ' 7

ישיבת מזכירות מס'  9מיום 26.2.2017
 .1מש"א – איוש רכזי ועדות .ועדת מש"א ממליצה על רכזי הועדות הבאים:
רכזת ועדת דיור – טלי ליכטמן (מכהנת כחברה בועדת דיור)
רכז ועדת ביקורת – אלברטו גולדמן (מכהן כחבר בועדת ביקורת)
הנושא יועלה לאסיפה ב 15/3-והצבעה בקלפי באותו סופשבוע.
 .2מימוש רווחי ר"מ – השלמת החלטה
לאחר מכלול ההחלטות בנושא חלוקת רווחי ר"מ בקלפי ,המזכירות התייחסה לסוגיות
נוספות בנושא :הזכאות של אלה הנמצאים בשנת חופש; של אלה שהלכו לעולמם ב-
 ;2016ושל אלה שיעזבו בעתיד ,אם וכאשר.
המזכירות ממליצה שהמפתח לזכאות במקרים אלה תהיה בהנחת עבודה שמורידים
 10%על כל שנה מתוך  10שנים ,עקב אובדן הכנסה עתידית.
כמו כן ,במקרה של שנת חופש ,אם לא יחולקו בונוסים לחברים באותה שנה ,יורדו
 5%נוספים מרווחי ר"מ.
(ההצעה המפורטת וההסברים יוצגו באסיפה ב  15.3וההצבעה תתקיים
באסיפה -אלא אם שליש מהמשתתפים יתמוך בהעברה לקלפי).

ישיבת מזכירות מס' 1.3.2017 – 10
 .1דוח רווח והפסד ,סיכום  ,2016תוכנית 2017
מציגה :פרלה זרזינסקי – תמחירנית.
משתתפים :רכזי ענפי שרות ועזר ,רכזי ועדות.
פרלה הציגה את התוכנית המלאה של ההתנהלות לגבי דוח רווח והפסד בהיקף של כ-
 - ₪ 25,000,000באופן מפורט ומקצועי .מהדוח ומהדיון עולה כי המיתאם בין התוכנית
והביצוע הוא טוב בהחלט .צוין שבכמה ענפים כמו החינוך בגיל הרך ,המכבסה והנוי,
חלה התייעלות מבורכת.כן הודגשה המגמה של ירידה תמידית ,גם אם מתונה בהכנסות
מעבודת חברים.
סוכם :לאשר את דוח רווח והפסד  2016והתוכנית של  .2017במקביל ,להכין תוכנית
עתידית לאור נתוני הירידה בהכנסות מעבודה ,הוצאות הבריאות והסיעוד הגדלים,
והתחזית לעלייה בתשלום הביטוח הלאומי ,בעקבות חוק המס החדש.
דו"ח רווח והפסד – אושר ,ויובא לאסיפה.
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.2

עמ' 8

מקורות ושימושים  -סיכום  ,2016תוכנית 2017

מציג :דניאל בן אדיבה – חשב.
הנושאים הוצגו ונמצא שיש צורך בהמשך בדיקה של נתונים ,דרכי הדיווח ודרכי המעקב.
יתקיים המשך הדיון.

ישיבת מזכירות מס'  11מיום 5.3.2017
.1

אישור תוכנית השימושים – .2017
רכזי ענפי השרות הציגו את פניותיהם להשקעות בישיבה הקודמת .המזכירות
מצאה לנכון ,כל עוד נמשך המאמץ להגשמת  4היעדים שהקיבוץ החליט עליהם,
להיצמד לסך ההשקעות המאושר בשנים האחרונות בסך של + ₪ 475,000
 ₪ 450,000לרכישת רכבים חדשים .לפיכך ,מטבע הדברים יכולנו לאשר רק חלק
מהצרכים הרבים.
המזכירות סיכמה על ההצעה לסדרי עדיפויות בהשקעות ותביא זאת לאישור
האסיפה לקראת חג הפסח.

.2

שלב ב' בשיוך הבתים :היבטי ההתחשבנות בעת שיוך הבתים
כאמור ,השלב הראשון של אישור הקריטריונים לזכאות הוכרע בקלפי.
המשך הדיון וההכרעות הקרובות בקלפי ,יהיה ב  5הנושאים הבאים;
 .1הזכאות לאלמנות וגרושים/יחידים שהלכו לעולמם לפני היום הקובע;
סוכם להביא את עמדת המזכירות התומכת בזכאות של עד  ,180,000לפי 40
שנה ,לכל מי שהלכו לעולמם עד היום הקובע ,ומולה את ההצעה הפרטית
התומכת בזכאות לאלמנות/ים.
 .2שמאות לפי דגמים (ולא פרטנית) ,כאשר השמאות מתבצעת פעם אחת
 .3האיזון במגרשים – ע"פ הגודל בלבד ,וסיבה בולטת במיוחד (ולא ירידה לדקויות
של הימצאות ארון חשמל ,מיקום המגרש וכד').
 .4דמי היוון של  - 20%לאלה המשלמים מידית/בפריסה קצרה
הרציונל; שיקול כלכלי ,כפי שרמ"י עושה בתשלומי השיוך.
 .5עיתוי התשלומים – (נושא שעלה בעקבות שאלות חברים/ות .מצריך דיון נוסף
במזכירות); כל היחידים/ות זכאים להשלים/לדחות את התשלום עד יום
 .6פטירתם; מאידך ,תשלומי השלמת הוותק ואלו הנדרשים לאיזון בגין שמאות

עמ' 9
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הבתים – ישולמו מידית מזכאות החברים/ות עם תחילת מנגנון שיוך הנכסים
(הערה; שי זינדרמן שהגיש הצעות חלופיות לסעיפים  2ו  ,)4לא הצליח להגיע
לישיבה ,אז תינתן לו הזדמנות לבוא למזכירות ,ערב האסיפה).
שימו לב ללו"ז; דוגמא של טופס ההצבעה תחולק לחברים בתאי הדואר ביום שלשי,
 ;14.3הדיון באסיפה המחליטה על הנושאים לקלפי יהיה ביום ד' ,15.3 ,וההצבעה
בקלפי תהיה בסופהשבוע 18-19-20 ,במרץ.
לאחר מכן – תהיה אסיפה מסכמת עם עו"ד אחינועם זליגמן על כל התקנון המשפטי
( 18עמודים ,שהוצגו כבר באסיפה) ,ונקווה להשלים את המלאכה החשובה הזו עד ליל
הסדר.
פורים שמח לכל בית משאבי שדה ,הרבה אורה ושמחה לילדי הגיל
הרך ,הגנים ,בית ספר משאבים ,הנעורים ,החברים והבנים/ות!!
ענת מאור  -מזכירה

ברכות ואיחולים
לאלון דוידזון עם השחרור מצה"ל
השתלבות מהירה ובהצלחה באזרחות
בית משאבי שדה
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עמ' 10

בערב ט"ו בשבט הוקרן הסרט אהבה וגטיטבית עם הסברים של נועה אבריאל אבני,
למחרת בועז מרכז הנוי הקריא קטע ברכה והסבר לקראת השתילה ,לבסוף משחק הצפנים
שהריץ את כולם לעצים .כמובן היה כיבוד .לחוליה ולאנשי הנוי תודה!!

נטיעות ט"ו בשבט 2017
לקהל הנוטעים והנוטעות שלום רב.
כמידי שנה במועד זה נאספים אנו ברוח המסורת המלווה אותנו כבר שנים רבות,
מחזקים את הקשר שבין האדם לאדמה,
פורשים עליה כסות ירוקה ופורחת ומשפרים בכך את איכות הסביבה ואיכות החיים.
אתר הנטיעות השנה היווה עד לפני זמן קצר אתר בנייה מאובק ,אשר נשלט ע"י טרקטורים
ומשאיות .בשוך האבק הגענו אנו צוות הנוי כדי ליישר את האדמה ,לאוורר ולטייב אותה
ולפרוש מדשאות לפני הבתים.
עתה אנו ניצבים בפני המשימה המאתגרת מכולן :לרכך בעזרתכם את קווי הבטון הנוקשים,
בעוטפנו כל בית ובית בחגורה של שיחים ובשאר השטח ,בצמחי כיסוי נמוכים ,שמחד יכבשו
בהדרגה את השטח ומאידך ישמרו אותו פתוח.
הדרישות מצמחים אלו נוקשות .עליהם לשמור על מופע ירוק ונאה כל השנה ,להימנע מלחסום
את חדירת האוויר והאור דרך החלונות אל תוך הבתים ,להסתפק בהשקיה חסכונית להיות
עמידים למזיקים ומחלות לצל ולשמש ולפגעי האקלים ,ובסוף גם להעשיר אותו בפריחה נאה.
ולגבי הנטיעה עצמה:
הבורות כבר נחפרו  ,השתלים מחכים לכם בתוכם .עליכם להוציאם מהבור לאחוז את גבעול
השתיל בין האמה לקמיצה ,להפוך אותו על ראשו ולחלץ אותו בזהירות מן העציץ .לאחר מכן
להפכו בחזרה ,להחזירו לבור ולוודא שצוואר השורש נמצא בגובה פני הקרקע או אפילו מעט
מעליה .לכסות את בית השורשים באדמה ,ולהימנע מהידוק ,כדי לאפשר חדירה של מים
ואוויר אל בית השורשים .אנו צוות הנוי נפרוש כבר מחר מערכת השקיה אשר תבטיח את
קליטתם ושגשום של הצמחים.
צוות החג וענף הנוי מאחלים לכם חג נטיעות שמח.
בועז שומרון
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נר זכרון חודש אדר
אדי אליאב ז"ל ,נפטר ג' אדר תשכ"ד
בנימין רוזמרין ז"ל( ,אבא של כרמלה אלון) ,נפטר ד' אדר תשל"ג
גילה וינברג ז"ל( ,אמא של דרורה אליאב) ,נפטרה כ' אדר תשל"א
פרנסואה טייב ז"ל( ,אבא של לולו טלמור) ,נפטר ה' אדר תש"ן
שרי גרנות אליאב ז"ל ,נהרגה ט"ז אדר תש"ן
אבי דוידזון ז"ל ,נפטר י' אדר א' תשנ"ג
חיה (חייקה) מאירי ז"ל ,נפטרה י"ח אדר תשנ"ז
קפטה יוסף ז"ל( ,אבא של ליאורה ברקת)  ,נפטר כ"ד אדר א' תשס"ח
בן ציון שלו ז"ל נפטר י"ד באדר תש"ע
יהושע (גנדי) ברנשטיין ז"ל נפטר ו' אדר תשע"ב
ראובן (רובקה) שחם ז"ל נפטר א' אדר תשע"ג
חיה ג'ורג'ט חדד ז"ל(,אמא של אורי זיו) ,נפטרה כ"ז אדר ב' תשמ"ו
יורי יונקמן ז"ל ,נפטר כ' אדר ב' תשס"ג
אברהם (אבי) כהן ז"ל נפטר ט"ז אדר ב' תשע"ד
צביקה ברוך נפטר ט"ו באדר ב' תשע"א

בית משאבי שדה משתתף בצער
גילה דגני והמשפחה על מותו של
ישראל דגני ז"ל
שהיה ממקימי "משאבים " ומאנשי חלוצה,
והביא את התוכניות הראשונות לברז הכדורי של שגיב
יהי זכרו ברוך

עמ' 11
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עמ' 12

פורים הגיע הילדים בבית הספר חגגו וכבר יצאו לחופשת פורים ארוכה ועתה תור שהבוגרים
אז הערב יהיה מעניין ,מי ירויח בהימורים ומי יהנה בריקודים ולמי תהיה תחפושת חדשנית.
ביום ראשון תהלוכת העד-לא-ידע ובהמשך הפנינג פורים .נקווה שמזג האויר יהיה בעד.
מופת
- שירים משם  .עם נטשה בשירה ,וובה בחליל והמאסטרו מרסלו בפסנתר .המדובר
בזוג שהגיע מרוסיה ושלומד עברית כאן .כשנטשה שרה יפה ובעוצמה כזמרת אופרה.
 דר" ניסים אמזלג על  -הסיפור הניסתר מאחורי האמונה הישראלית.
 רון כהאתי סיפר על שוד עתיקות בישראל .תיאר את המצב ,איך יש אנשים שמידי בוקר
קמים בבוקר והולכים לחפש עתיקות בישראל במטרה לשדוד אותם .בביתם נמצאים
כל ספרי הארכיאולוגיה והם יודעים מצוין היכן לחפש את העתיקות ,כל מציאה ישר
בודקים בקטלוגים באינטרנט כמה אפשר לקבל .והעצוב שגם אם תופסים אותם אצל
הגנב בבית מבחינת הארכיאולוגיה וההיסטוריה זה כבר לא יעזור כי החלקים כבר לא
נמצאים במקומם המקורי וההקשר שלהם נעלם לעד ,וגם כי הם עלולים להיות
מזויפים .וכך יש ממש תחרות יומיומית בין הארכיאולוגים והגנבים.
 סרט "אני יהודי הררי" על יהודי הקווקז שעלו לארץ . .הסרט מרתק ובסוף היתה
שיחה עם במאי הסרט.
 איתי שביט סיפר על מונגוליה וביקורו שם.
 שלומית תמרי אבריאל על אדריכלות ושירה והשתלבות .פתאום קיבלנו תמונה חדשה
על האוניברסיטה של באר-שבע וההשתלבות שלה עם הסביבה
 מפגש עם נציג מטרופולין.
גשם וברד במנות קטנות בינתיים כ 64-מ"מ.

חג

פורים שמח ומבדח ושבת שלום

